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Wstęp

W
1
2

CIACH

3
4

To zadziwiające, jak wiele osób bez wyraźnego powodu jest nieszczęśliwych. Wystarczy rzucić okiem na internetowe fora. Ludzie dręczą się kompleksami, lękami,
stawianymi sobie samym ograniczeniami. Głodzą się, przejadają. Straszą pechem,
brakiem szczęścia, niemożnością, chorobami, samotnością. Pozwalają na to, by
zżerała ich nieśmiałość, ciągłe podenerwowanie, poczucie winy – za wszystko,
za setki najprzeróżniejszych „win”. Jedni żalą się, przeżywają i… nic nie robią, nie
szukają rozwiązań. Inni niepokój, niezadowolenie starają się zamaskować tematami zastępczymi, złagodzić alkoholem, papierosami, w rezultacie też nie robiąc
dla siebie nic pożytecznego – wprost przeciwnie. Tylko nieliczni podejmują inną
decyzję i działania mające na celu zmianę sytuacji.

5
6
7
8

Ile było takich powtarzających się nieprzyjemnych wydarzeń, które nam się przytraﬁały? Jak je nazywaliśmy? Pechem, brakiem szczęścia? Jak jeszcze? Ciągle coś
się nie układa, a niepowodzenia wprost nas prześladują, wciąż nie znajdujemy
towarzysza, towarzyszki życia, w pracy problemy, zdrowie zaczyna szwankować
bez uchwytnej zdawałoby się przyczyny. Moja książka jest kwintesencją tego, co
jest niezbędne do zastosowania w praktyce, by takie sytuacje zmieniać. Zawiera
minimum wiedzy potrzebnej, by przystąpić do kreowania szczęśliwszego życia.
„Próbowałem już tyle razy. Bez skutku” – powiesz. Zrezygnowałeś. Książki były
długie, pogubiłeś się w ich treści. Nie przejmuj się, to zdarza się często. Na początku przygody z kreowaniem lepszej rzeczywistości bywa, iż nasze zaangażowanie
w temat to bardzo duży wysiłek psychiczny. Aby wypracować swoje lepsze życie,
potrzeba czasami również i takiego wysiłku. Nie istnieje czarodziejska pałeczka,
która zadziała od razu. To my jesteśmy twórcami swojego lepszego jutra – by je
„wyczarować”, musimy wiedzieć, jak to robić, i przystąpić do działania.
Proponuję Ci, Czytelniku/Czytelniczko, byś spróbował/spróbowała raz jeszcze.
W końcu chodzi o najwyższą w życiu stawkę – Twoje szczęście, cokolwiek przez
to wyrażenie rozumiesz. No właśnie, czy zastanawiałeś się już kiedyś, co słowo
„szczęście” oznacza dla Ciebie? Czy potraﬁsz czuć się szczęśliwy tak po prostu
i cieszyć drobiazgami?
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Opisane w tej książce prawa mają zastosowanie uniwersalne, możemy ich używać
do pozbywania się każdego z problemów, z którymi chcemy dać sobie radę – doznań lękowych, niepokoju, powtarzających się bez wyraźnego powodu stanów
zdenerwowania, wewnętrznego napięcia, drażliwości, wybuchowości, nieśmiałości,
przymusu robienia czegoś, palenia papierosów, poczucia niskiej wartości, poczucia
winy i innych – a tym samym do kreowania szczęśliwszego i dostatniego życia
poprzez rozpoznawanie i usuwanie barier.

W

Dzielę się z Tobą, Czytelniku (taką formę będę stosowała również do Czytelniczek),
moimi wieloletnimi doświadczeniami, eksperymentowaniem na sobie i praktyką,
które pomogły mi czerpać wiedzę z mądrości ukrytej w każdym z nas, a także
wszystkim, co z tej wiedzy warto zastosować, by w jak najszybszym czasie otrzymać
rezultat zgodny z oczekiwaniami. Mnie się udało, uda się i Tobie.

6

1
2
3
4
5
7
8
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1 Rozdział pierwszy

W
1
2

CIACH

3
4

Spotkałam osoby, które boją się podjąć jakąkolwiek inicjatywę, obawiając się, że
coś im nie wyjdzie idealnie, ktoś ich skrytykuje. Ludzie ci nie mają zaufania do
najważniejszej osoby – do siebie samych. Na jakimś etapie życia uwierzyli, że są
gorsi, nie potraﬁą, mają mniejszą wartość. Próby dokonania czegokolwiek były
w przeszłości krytykowane przez ich bliskich, wyśmiewane – jak więc mogli stać
się pewnymi siebie, skoro swój obraz kształtowali na podstawie właśnie takiego
odbicia w oczach innych? W wędrówce przez życie wkroczenie w dorosłość
pozostało w pewnych jego sferach prawie niezauważone, osoby te jednak są już
dorosłe i mogą zaradzić swoim problemom właśnie teraz: zaakceptować siebie
takimi, jakimi są, i pokochać bezwarunkowo, nie szczędząc sobie komplementów
i każdego dnia dostrzegając swoją wyjątkowość. Czy rzeczywiście to takie ważne,
co ktoś powie, gdy dane działanie nie uda nam się idealnie? Ten ktoś ocenia nas
przez swój pryzmat, przez swoje nierozwiązane problemy, a jeśli często krytykuje,
to jego problem, a nie nasz. Zacznijmy więc działać dla siebie, a nie z myślą o ocenach innych – w końcu czyje to życie?

5
6
7
8

Nasze przekonania powracają do nas echem wydarzeń życiowych. To one, przekazywane z pokolenia na pokolenie, układają wzory, według jakich funkcjonujemy, dokonując na bieżąco uaktualnień według, wydawałoby się nam, własnych
twierdzeń. Ale czy jesteśmy całkowicie pewni, że są to nasze własne wierzenia? Czy
naprawdę żyjemy swoim życiem? A może życiem naszych przodków?
Celebrowanie pokoleniowych tradycji („Moja matka też tak miała”, „Mój ojciec też
tego nie lubił”, „Mój dziadek miał taki sam charakter, to rodzinne” itp.) jest bardzo
powszechne. Nieważne, że poszczególne twierdzenia przynosiły same życiowe
straty, np. konﬂikty. Niemniej jednak to rodzinna tradycja – pomyśli niejeden.
Ludzie żyją więc dalej – nie swoim, ale zapożyczonym życiem, powielając błędy,
choroby, zwyczaje. Płacząc nad swoim losem, zamiast przerwać błędne koło powtórzeń i zacząć kształtować swoje życie dla siebie.
A teraz zajmijmy się naszym wizerunkiem we własnych oczach. Przywołajmy
wspomnienia tego, co o nas mówiły ważne dla nas osoby: matka, ojciec, rodzeństwo, rodzina. Wypiszmy wszystko na kartce i czytajmy wielokrotnie. Jakimi nas
widzieli? Uwierzyliśmy? Przyjęliśmy za swoje? Co nam to dało? A dziś? Jakie to dziś
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ma znaczenie? Dziś jest nowy dzień i od dziś, od teraz, możemy to zmienić, kartkę
podrzeć, podnieść głowę, stanąć przed lustrem i codziennie prawić sobie same
komplementy. Z doświadczeń czerpmy wnioski, a więc na wszystko, co wydarzało
się w naszym życiu, patrzmy bez jakichkolwiek emocji (bo po co, skoro to przeszłość, a jej zmienić nie możemy), jak na stare, czarno-białe, oddalające się obrazy.
Gdy staną się już malutkim punkcikiem, pożegnajmy się z nimi na zawsze.

W
1
2
3
4
5

CIACH

6
7
8
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4 Rozdział czwarty

W
1
2

I. Kto tu jest lepszy? Kto bardziej chory,
komu się wiedzie gorzej? Z życia wzięte
Podobne dyskusje usłyszeć można w kolejce do lekarza, w różnego typu poczekalniach. Ludzie wprost się przelicytowują, komu wiedzie się gorzej, kto jest bardziej
chory, kto miał gorszy dzień, pielęgnując w ten sposób swoje dolegliwości (ciekawe, iż ci naprawdę poważnie chorzy przeważnie się nie odzywają). W poczekalni
do lekarza jedna pani mówi do drugiej: „Wie pani, ja to mam ciężko, prawie nie
mogę chodzić, tak boli mnie noga”, głaszcząc przy tym nogę z miłością. „U pani to
tylko noga – mówi na to druga – a ja, proszę pani, to już nie wiem, co robić, ciągle
boli mnie brzuch, robili badania i wszystko w porządku, muszę trzymać dietę,
do tego mam straszną alergię, przez byle co pojawiają mi się swędzące wypryski,
katar, kichanie. Ja bym tak chciała, żeby mnie tylko noga bolała” – kończy. Kto
ważniejszy, kto lepszy?

3
4
5
6
7
8

CIACH

Na ruchliwej ulicy dużego miasta spotyka się dwóch znajomych. „Nie wyobrażasz
sobie, jaki miałem dziś pechowy dzień” – mówi pierwszy. „Jechałem do warsztatu
samochodowego, były tak straszne korki, że spóźniłem się 40 minut i zamiast mnie
wzięli już na warsztat inny samochód, spóźniłem się do pracy, chciałem wślizgnąć
się po cichu, ale wpadłem prosto na szefa, cały dzień nic nie jadłem, więc po pracy
wstąpiłem na małe co nieco i ketchup wylał mi się na białą koszulę”. „Wiesz – mówi
drugi – to jeszcze nic, posłuchaj, jakiego ja dziś miałem pecha. Dwie godziny stałem w korku, długo szukałem wolnego miejsca do zaparkowania, spóźniłem się
na randkę, dziewczyny, z którą się umówiłem, już nie było, czekałem, chciałem
zadzwonić, zgubiłem komórkę – to się dopiero nazywa pech”.

CIACH

Prześledźmy w swoim życiu, czy i my pewnych wydarzeń nie traktujemy jako
instrumentu w licytacji. Być może pewne dolegliwości czy zachowania służą nam
do czegoś? Czemu są dla nas tak ważne? Czemu zasilamy je energią?
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CIACH

W
1

A jak jest w Twoim przypadku? Czy jakaś dolegliwość, jakiś kompleks, problem – są
Ci do czegoś potrzebne? Czy identyﬁkujesz się z czymś, co tu napisałam? Czy sprowadzanie na siebie określonych sytuacji, przyciąganie pewnych osób (w tym takich,
które Cię krzywdzą) jest Ci do czegoś potrzebne? Do czego? By postrzegano Cię jako
oﬁarę? Czy zyskujesz coś w ten sposób? Czerpiesz z tego jakieś korzyści? Jakie?
Negatywnym myśleniem jest myślenie o sobie jako o oﬁerze – litowanie się nad
sobą, karanie siebie za coś. Poczucie winy często jest głęboko skrywane. To bardzo
zdradliwe, bo każda negatywna myśl przyciąga negatywne dla nas rezultaty, a więc
takie wydarzenia w naszym życiu, które będą nas utwierdzały w roli oﬁary – czy
to dla siebie (realizujemy swoje przekonanie o roli oﬁary, karząc się), czy na pokaz
dla innych (by niejako zmuszać ich do litowania się nad nami).

2
3
4
5
6
7
8

Wiem, że przyznanie się przed sobą samym do „czerpania korzyści” z tego, z czym
często nie potraﬁmy się uporać i co stanowi dla nas życiową barierę, jest trudne
i wymaga nie lada odwagi. Ale gdy już odkryjemy przyczynę lub potrzebę, dla
której trzymaliśmy się negatywnych myśli i przekonań, cieszmy się, bo wreszcie
możemy się ich pozbyć – świadomie!
Jeśli jednak tak się nie stało, możemy zastosować uwalnianie się od tego, od czego chcemy się uwolnić, według wzoru, jaki ja stosowałam i opisałam – zasilanie
energią pozytywnych aﬁrmacji i wizualizowanie upragnionego rezultatu. To też
przyniesie skutek, dajmy sobie czas, a kiedyś zupełnie nieoczekiwanie przyczyny
naszych problemów staną się dla nas jasne i dziecinnie proste.

CIACH
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6 Rozdział szósty

W
1
2

I. Jak stwarzamy swoją przyszłość
O przeszłości już wystarczy. Przyszedł czas, byśmy zrobili podsumowanie i według
niego podjęli następne kroki w pracy nad stworzeniem swojej lepszej przyszłości – teraz. Wszystkie instrukcje naszego elementarza opisane poprzednio są
już znane, pora więc na kolejne przykłady ich działania. Jak już pisałam, sposoby
postępowania są identyczne dla wszystkich dziedzin życia.

3
4
5
6
7
8

CIACH

V. Przyciągnij miłość
To naprawdę nie jest skomplikowane i leży w zasięgu każdego. Często nieatrakcyjność ﬁzyczna jest tylko pozorna. Wydaje nam się, że jesteśmy nieatrakcyjni, mamy
odstające uszy, zbyt krótkie nogi, jesteśmy za grubi, za chudzi itd. Przy odpowiednim zadbaniu o siebie, popracowaniu nad swoją ﬁgurą, dobraniu odpowiednich
ubrań, uczesania i makijażu można zmienić się wprost nie do poznania. I wcale
nie trzeba na to dużych nakładów ﬁnansowych. Większość ludzi ma przynajmniej
jedną cechę wyglądu czy charakteru, która jest atrakcyjna dla kogoś innego, która
pociąga. Może to być uśmiech, spojrzenie, gest. Tak więc twierdzenie, że się jest
nieładnym, nieatrakcyjnym, jest tylko subiektywne, bo w oczach kogoś innego
możemy być bardzo pociągający i wspaniali. Piękno to kwestia gustu. Przyciągnijmy więc tę odpowiednią osobę zupełnie świadomie, osobę, której będzie pasował
i którą będzie pociągał nasz wygląd oraz nasz charakter, która nam będzie pasowała
we wszystkich detalach, tak jak my jej.
Pewien bliski mi młody człowiek, będąc jeszcze na studiach, był dosyć wybredny
i chociaż dziewczyny w odpowiednim wieku były nim bardzo zainteresowane, on
żadnej podobnego zainteresowania nie odwzajemniał. W końcu jednak przyszedł
czas, że poznał tę, którą on był bardziej zainteresowany niż ona nim, a właściwie
od początku był pewien, że to jest jego „druga połówka jabłka”. Dziewczyna była
zajęta, w tym sensie, iż spotykała się z kimś innym i nic nie wskazywało na to, że
ten stan się zmieni. Jednak determinacja, z jaką student trzymał się twierdzenia,
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że to właśnie ta jedna jedyna, była zadziwiająca. Poinformowałam go, jaki z najprostszych sposobów, które już sama na sobie sprawdziłam, może zastosować.

W
1
2

CIACH

Pewnej niedzieli niespodziewanie odwiedziły go koleżanki ze studiów; potrzebowały
notatek. Wśród dziewczyn była „druga połówka jabłka”. Obydwie „połówki” pragnęły
tego samego, udanego związku, miały podobne życiowe wartości i przekonania
i w ten sposób się przyciągnęły. Na drodze świadomej kreacji rzeczywistości nic
nie odbywa się wbrew czyjejś woli. Było to kilka ładnych lat temu. Dwie połówki
jabłka żyją szczęśliwie, wychowując potomstwo.

3
4
5
6
7
8

CIACH
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7 Rozdział siódmy

W
1
2

CIACH

3
4

Co jest możliwe dla innych, możliwe jest także dla Ciebie. Chcesz zmienić
swoje życie, osiągnąć szczęście – zacznij od siebie poprzez wybaczenie sobie
i pokochanie oraz zaakceptowanie tej najważniejszej istoty, która ciągle Ci
towarzyszy – siebie samego/samej.

5
6
7
8

A teraz, drogi Czytelniku, wróć do początku książki i czytaj ją od nowa, tyle razy,
ile jest to dla Ciebie konieczne – do skutku, aż Twoje nowe przekonania zaczną
realizować się w Twoim życiu.

CIACH
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OD WYDAWCY




To był tylko FRAGMENT eBooka. Masz ochotę na więcej?

 Zamów pełną wersję eBooka
Elementarz obsługi człowieka

Jak bardzo chcesz zmienić swoje życie? Czy chcesz znaleźć lepszą pracę, kochającego partnera, schudnąć, wydać książkę, czy kupić nowy samochód? Wszystko to
jest możliwe, jeśli tylko nastawisz się na sukces!
Dzięki eBookowi Elementarz obsługi człowieka dowiesz się, jak funkcjonuje Twój
umysł, czym są Złote Rybki i jak zmienić swoje myślenie, by móc zmienić swoje
życie! Poznaj tajniki myślenia, które pozwolą Ci osiągnąć, co tylko zechcesz!
Z eBooka dowiesz się m.in.:
• jak pozbyć się kompleksów, nieśmiałości i panicznych lęków,
• jak uwolnić się od przykrych przeżyć i wspomnień z przeszłości,
• jak błyskawicznie rozładowywać negatywne emocje,
• jak zaakceptować i pokochać siebie,
• jak wyznaczać realne do osiągnięcia cele.
„Wszystko, co jest możliwe dla innych, możliwe jest także dla Ciebie!”

 Zamów pełną wersję eBooka
Elementarz obsługi człowieka
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